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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كات االعمال  ىمد] ي اإلفصاح عن آثار جائحة كورونا عىل شر
 
 [كفاية المعايبر الدولية إلعداد التقارير المالية ف

 
ي الدنمارك[ –]أ.د. وليد الحيالي 

 
 رئيس األكاديمية العربية ف

ي  ي الدنمارك[ –كلية اإلدارة واإلقتصاد   –]أ.م.د مجدي الجعبر
 
 األكاديمية العربية ف

 م[2021]
 

 :ملخص البحث
تلة عليها            يهدف هذا اللحث اىلي دراسة اثار جائحة كورونا عىل بيئة االعمال وعىل النتائج المالية المي 

كات االعمال وعىلي جودة المعلومات المحاسبية  وتد توص  اللحث اىلي 
وانعكاساتها عىل التقارير المالية لرسر

 :  التاىلي

  ي احدثتها جائحة كورونا وتوض  طرق ان المعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية
ات الت  تستجيب للمتغي 

 اإلفصا  عنها. 

  ي احدثتها جائحة كورونا وتوض  االفصاحات
ات الت  ان المعايي  المحاسبية الدولية تتضمن معالجات للمتغي 

 الالزمة لها. 

  ي التقارير المالية
ز
كات االعمالان انتشار جائحة كورونا ال يؤثر عىلي جودة المعلومات المحاسبية ف   وال لرسر

ي مستوي اإلفصا  للحصول عىل بيانات مالية تتمتع بالخصائص النوعية للبيانات المالية 
ز
يوجد تصور ف

 المفيدة. 

كات االعمال   المعايي  الدولية. مصطلحات الدراسة:   جائحة كورونا   التقارير المالية   رسر

 

]The adequacy of international financial reporting standards in disclosing the 

effects of the Corona pandemic on business companies] 

Abstract: 
This research aims to study the effects of the Corona pandemic on the business environment, And on 

the financial results of it and its implications for the financial reports of business companies, And on 

the quality of accounting information, and the research has reached the following: 

 The International Financial Reporting Standards respond to the changes brought about by the 

Corona pandemic and clarify the methods of disclosure. 

 International accounting standards include treatments of the variables caused by the Corona 

pandemic and clarify the necessary disclosures for them. 

 The spread of the Corona pandemic does not affect the quality of accounting information in the 

financial reports of business companies, and there is no deficiency in the level of disclosure to 

obtain financial data that has the qualitative characteristics of useful financial data. 

 

Key word: Covid – 19 -   Financial reports - Business companies - International standards. 
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 : مقدمة
ي جائحة كورونا حول العالم  وتد           

ي معمم تطاعاتم نتيجة تفسر
ز
واجم االتتصاد العالىمي حالة من الركود ف

وس  وايتلفت  ي تم اتخاذها للحد من انتشار الفي 
ي معمم القطاعات نتيجة لإلجراءات الت 

ز
تأثرت بيئة االعمال ف

ز تطاعات االتتصاد المختلفة حيث يعد تط ات بي  اع النق  وتطاع السياحة أكير القطاعات تأثرا شدة التأثي 
ي معمم دول العالم وتوتف معمم الرحالت الجوية سواء الدولية او 

ز
ي تم فرضها ف

نتيجة لحالة االغالق الت 
كات والتأثي  عىلي تيمة اخأصول  فالمخزون 

ي إيرادات معمم الرسر
ز
المحلية  ومن االثار المحتملة ايضا التغي  ف

ي تي
ز
ز من المحتم  تعير معرض النخفاض ف دادية نتيجة لحالة الركود  واخأصول المالية مث  المديني 

متم االسي 
كات  بعضها عن السداد وبالتاىلي يجب إعادة تقييم مخاطر يسائر االئتمان المتوتعة  كما ان بعض استثمارات الرسر

 .  مة بعض االستثماراتالُمقيمة بالقيمة العادلة تد تتأثر بسبب تقلب أسعار السوق المالية وانخفاض تي
ة عىل العرض والطلب  ات كبي  ي اخأسواق المالية  وتغي 

ز
وتد ادت جائحة كورونا إىل تزايد المخاطر وتقللات ف

ي 
للعديد من السلع والخدمات  مما أثر عىل البيانات المالية والسيولة وعىل استمرارية بعض اخأعمال  من هنا تأئ 

ي تعد 
كة الماىلي ومدى  أهمية التقارير المالية والت 

ي معرفة مركز الرسر
ز
كات ف ي تساعد إدارة الرسر

من اهم اخأدوات الت 
ز والمستثمرين حول ربحية  ة محددة واتخاذ القرارات الدايلية  كما تقدم معلومات للدائني 

ربحيتها يالل في 
ي إيضاحات القوائم المالية عن

ز
كات اإلفصا  ف كة ومدي استقرارها الماىلي  ويجب عىل الرسر

الحقة االحداث ال الرسر
ة اعداد القوائم المالية عن أي تأثي  او يطر محتم  بسبب جائحة كورونا  ويتم اإلفصا  عندما يكون هناك 

لفي 
ي 
ز
ي باإلفصا  عن المخاطر المحتملة وال يتم التعدي  ف

كات تكتفز تأثي  جوهري عىل القوائم المالية  حيث ان الرسر
ي حالة وجود 

ز
كة تغيي   صلب القوائم المالية إال ف ي هذه الحالة يجب عىل الرسر

ز
كة  وف تأثي  عىل استمرارية الرسر

 . ي ي اخأساس المحاست 
ز
 طريقة عرض القوائم المالية االمر الذي يتطلب تغيي  جوهري ف

 اإلطار النظري والدراسات السابقةالمبحث األول: 
 اإلجراءات المنهجيةأوال: 

 :أهمية البحث
ي اتخاذ           

ز
ي تمث  أداة هامة تساعد اإلدارة ف

كات والت  ي أهمية هذا اللحث من أهمية التقارير المالية للرسر
تأئ 

ز والمستثمرين بالمعلومات الالزمة  وتد كان  كة ومدي ربحيتها وتمد الدائني  القرارات ومعرفة المركز الماىلي للرسر
ها الكبي  عىل بيئة  ي جائحة كورونا تأثي 

ت لتفسر االعمال  فارتفعت معدالت المخاطر وتقللت اخأسواق وتغي 
معدالت العرض والطلب لمعمم السلع والخدمات  االمر الذي هدد استمرارية بعض اخأنشطة وأثر عىل أصول 
كات وعىل سيولتها ومن ثم التأثي  عىل بياناتها المالية  ومن جانب اير يعد هذا اللحث إضافة اىلي 

معمم الرسر
ي تتناول الجوانب المختلفة خأثار جائحة كورونا عىلي المكتلة ا

لعربية لحداثة الموضوع وتواضع عدد الدراسات الت 
 التقارير المالية وعىلي جودة المعلومات المحاسبية. 

 :اهداف البحث
تلة عليه            ا يهدف هذا اللحث اىلي دراسة اثار جائحة كورونا عىل بيئة االعمال والنتائج المالية المي 

كات االعمال وعىلي جودة المعلومات المحاسبية  وتقييم مدي كفاية 
وانعكاساتها عىل التقارير المالية لرسر

 اإلفصا  الحاىلي عن تلك االثار للحصول عىل بيانات مالية تتمتع بالخصائص النوعية للبيانات المالية المفيدة. 
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ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :مشكلة البحث
ي العالم حاليا من تداعيات           

ي اثرت عىل بيئة االعمال  وتواجم يعائز
جائحة كورونا االتتصادية والمالية والت 

ز  ي التساؤلي 
ز
كات االعمال العديد من المخاطر اهمها مخاطر عدم االستمرار  وتتمث  مشكلة اللحث ف  غالبية رسر

 : ز  التاليي 
كات ا التساؤل األول:  العمال وعىلي جودة ماهي االثار المحتملة لجائحة كورونا عىل التقارير المالية لرسر

 المعلومات المحاسبية؟
 : ي
 
ي للحصول عىل بيانات مالية  التساؤل الثان

ز
ي التقرير الماىلي كاف

ز
ه  اإلفصا  الحاىلي عن اثار جائحة كورونا ف
 تتمتع بالخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة؟

 :فرضيات البحث
           :  من يالل مشكلة اللحث وأهدافم يمكن صياغة الفرضيات كما يىلي

 : ي التقارير المالية  الفرضية االولي
ز
ز انتشار جائحة كورونا وجودة المعلومات المحاسبية ف توجد عالتة عكسية بي 

كات االعمال.   لرسر
ي مستوي اإلفصا  الحاىلي للحصول عىل بيانات م الفرضية الثانية: 

ز
ائص النوعية الية تتمتع بالخصيوجد تصور ف

ي ظ  جائحة كورونا. 
ز
 للبيانات المالية المفيدة ف

 :هج البحثمن
ي تناولت الموضوعات           

ي التحليىلي  وذلك من يالل تحلي  الدراسات الت 
اعتمد اللحث عىل المنهج الوصفز

المتعلقة باللحث  وكذلك الخصائص النوعية للبيانات المالية المفيدة والمعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية 
 بهدف التأصي  النمري لموضوع الدراسة. 

 :البحثخطة 
           :  لتحقيق اهداف اللحث تم تقسيم الدراسة اىلي التاىلي

 اإلجراءات المنهجية والدراسات السابقة.  المبحث األول: 
 : ي
 
كات االعمال.  المبحث الثان  التداعيات المحتملة لجائحة كورونا عىل رسر

 معايي  اعداد التقارير المالية واالفصا  عن المخاطر المحتملة.  المبحث الثالث: 
 النتائج والتوصيات.  الرابع: المبحث 

 :الدراسات السابقةثانيا: 
كات االعمال  وفيما يىلي عرض 

ال توجد دراسات كافية متوفرة تتناول تداعيات جائحة كورونا المالية عىل رسر
ي أمكن الحصول عليها. 

 للدراسات المتاحة الت 

  أثر تطبيق معايبر المحاسبة المرصية المضافة عىلي تحسير  جودة المعلومات  2020دراسة حسن"
ي ضوء جائحة كورونا 

 
وتهدف هذه الدراسة اىلي بيان أثر تطبيق ترار وزير  1دراسة ميدانية"ـ المحاسبية ف

( اخأدوات 47والخاص بإضافة معايي  المحاسلة رتم ) 2019لسنة  69االستثمار والتعاون الدوىلي رتم 
( عقود التأجي  عىلي جودة المعلومات بالتقارير 49( االيراد من العقود مع العمالء  رتم )48المالية  رتم )

ي ضوء االثار السابقة والحالية والمستقللية لجائحة كورونا. 
ز
ي البيئة المرصية ف

ز
 المالية ف

                                                           
ي ضوء جائحة كورو  1

ز
ز جودة المعلومات المحاسبية ف ا"  مجلة نحسن  دينا كمال علد السالم عىل "أثر تطبيق معايي  المحاسلة المرصية المضافة عىلي تحسي 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  2المالية ومراجعتها ـ دراسة ميدانية" " أثر انتشار جائحة كورونا عىل اعداد القوائم 2020دراسة الجبىلي 
ي جائحة كورونا عىل الممارسات المحاسبية إلعداد القوائم المالية 

وتهدف هذه الدراسة اىلي معرفة أثر تفسر
ومراجعتها  وتوصلت الدراسة اىلي ان لتداعيات جائحة كورونا التأثي  الملارسر وغي  الملارسر بالعديد من 

 االعمال.  الممارسات المحاسبية لمنشئات

  ي ي وباء كورونا عىل االعمال المحاسبية" 2020دراسة القنبر
وتوصلت هذه الدراسة اىلي ارتفاع  3"آثار تفشر

 وعدم التأكد اىلي أتىص حدة وزيادة المخاطر وظهور أنواع جديدة منها  لذا يجب عىل 
ز حالة عدم اليقي 

كات ومحاسبيهم ومراجغي حساباتهم 
ي المصارف وجهات اإلتراض والرسر االهتمام بدراسة التغي  المحاست 

 . ي الوباء يصعب التنبؤ بالمدي الكام  للتأثي 
ي ظ  استمرار تفسر

ز
 المحتم   وانم ف

  ي الدولي رقم  2020دراسة الوتار "االثار المتوقعة عىل القوائم المالية وفق متطلبات المعيار المحاسبر
ي ظل ازمة كورونا"10)

 
لمعالجات الخاصة باخأحداث الالحقة لتاري    خ وتهدف هذه الدراسة اىلي إيجاد ا 4( ف

وس عىل القوائم المالية  ي تركها الفي 
اعداد القوائم المالية  كما توصلت اىلي انم يجب اإلفصا  عن االثار الت 

مث  انخفاض تيمة اخأصول وانخفاض أسعار اخأسهم وإيقاف اإلنتاج  وكذلك التأكد من مدي مالئمة فرض 
 االستمرارية. 

 ات جائحة كورونا"دراسة عبدهللا وانتهت  5حم ، محمد "موقف المنظمات المهنية المحاسبية من ترثبر
ات المحاسبية المهنية المنممات تل  من كبي   اهتمام هناك ان الدراسة اىلي   نمم كرونا عىل جائحة بتأثي 
ي  لألثار وتوتع ومراتلة متابعة وان هناك والتدتيق  الماىلي  اإلبالغ

حيث ان  الجائحة  عن تنتج سوف الت 
ة مالية الزمة بوادر هناك ي  تتمث  كبي 

ز
ي  وضعف اخأسهم تيمة انخفاض ف

ز
كات تدرة ف ي  الرسر

ز
ديونها   يدمة ف

كات وتحم  اإلنتاج توتف بسبب المتوتعة الخسائر عن فضال كات الثابتة  وأصلحت للتكاليف الرسر  الرسر
ي  المحك عىل

ز
اماتها الوفاء ف ز ز  لتعويض االجتماعية بالي  ة توتف عن العاملي   الحمر بسبب النشاط في 

ي  وانم الصخي 
ا  اللحوث اجراء ينلغز  او انتهاء االثار  حيث انم بعد لهذه محاسبية معالجة والدراسات التي 

ز  يتنمر شاق هناك عم  الجائحة انحسار ز  من المحاسبي  ز  مهنيي  تلة المالية االثار لمعالجة وأكاديميي   المي 
 .عنها

 : ي
 
كات االعمال تداعيات المبحث الثان  جائحة كورونا عىل شر

ي جائحة كورونا  حيث انخفضت معدالت التجارة           
تعرضت اخأسواق اىلي اضطرابات مفاجئة نتيجة لتفسر

ي السيولة النقدية 
ز
كات اىلي عجز ف

اء  وتعرضت عىل إثرها الرسر الدايلية والخارجية وتراجعت عمليات البيع والرسر
ي وفاء ا

ز
اماتها المالية وهدد استمرار نتيجة لهبوط حجم المبيعات  هذا اخأمر ادي اىلي صعوبة ف ز كات بالي  لرسر

كات إىل ترسي      جزء من القوي العاملة لديها بهدف يفض التكاليف   نشاطها االتتصادي  مما اضطر بعض الرسر
ي حالة عدم تدرتها عىل تجاوز 

ز
كات إىل إعالن إفالسها ف ي الجائحة تد تتعرض بعض الرسر

ومع استمرار تفسر
كات نتيجة لجائحة كورونا.  تداعيات اخأزمة  ونتناول فيما   يىلي التداعيات المالية والمحاسبية المحتملة عىلي الرسر

                                                           
، بات ونظم المعلوماتالجبلي، وليد سمير عبد العظيم "أثر انتشار جائحة كورونا على اعداد القوائم المالية ومراجعتها"، معهد العبور العالي لإلدارة والحاس 2

 .2020العدد األول، مصر 
، 2020ية"، موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي، عدد مارس القنبري، محمد قيس عادل، االكاديمية الليبية "آثار نفشي وباء كورونا على االعمال المحاسب 3

 طرابلس، ليبيا.
( في ظل ازمة كورونا"، مجلة بحوث 10الوتار، سيف عبد الرازق محمد "االثار المتوقعة على القوائم المالية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ) 4

 ، العراق.2020اص خ 2، العدد رقم 2اإلدارة واالقتصاد، مجلد رقم 
ـ االثار المحتملة  عبد هللا، ِعلى مال هللا واخر "موقف المنظمات المهنية المحاسبية من تأثيرات جائحة كورونا"، ورقة عمل مقدمة الي الورشة االلكترونية 5

 .2020رة واالقتصاد جامعة الموصل، العراق نيسان لجائحة كورونا على الموازنة العامة للدولة وعلى مهنة المحاسبة والتدقيق ـ التي تنظمها كلية اإلدا
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وتد القت جائحة كورونا بماللها عىل معمم المعايي  المحاسبية  ونتيجة لحالة االغالق وتوتف بعض االعمال 
ها عىل العديد من الحسابات  فالديون سوف تتأثر من حيث إمك كات سوف يكون لها تأثي  حصيلها او انية توالرسر

كات أيرى   ي رسر
ز
كات وانخفاض تيمة االستثمارات ف التنازل عن جزء منها  كذلك انخفاض تيمة موجودات الرسر

 واإليرادات  وتد تؤثر عىلي 
ز وانخفاض تيمة المخزون او انتهاء صالحيتم  كما يطال التأثي  أيضا منافع الموظفي 

كات وتيمتها السوتية وعىلي امكانية استمرارها  ونتناول فيما جودة المعلومات المحاسبية وعىلي رؤوس أموال الرسر 
 يىلي التداعيات المحتملة لهذه الجائحة. 

 ة كورونا عىل األصول غبر الماليةـ تداعيات جائح1
المخزون هو أحد اخأصول غي  المالية المعرضة النخفاض القيمة إما نتيجة انخفاض معدل المبيعات او           

ي القيمة القابلة للتحقق التقادم او ان
ز
تهاء صالحيتم بسبب حالة االغالق  ويتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صاف

ي سبي  
ز
اء وتكاليف التحوي  والتكاليف االيرى المتكلدة ف ايهما ات   وتشم  تكلفة المخزون كافة تكاليف الرسر

ي القيمة القابلة للتحقق هي 
ز
ي حالتم الحالية  وصاف

ز
ي سي جلب المخزون ووضعم ف

ز
اق النشاط السعر المقدر للبيع ف
ورية المقدرة إلتمام عملية البيع.   العادي مطروحا منم التكاليف المقدرة لإلكمال والتكاليف الرصز

اف باإليراد المرتلط  ي يتم فيها االعي 
ة الت  ي الفي 

ز
اف بالمخزون كمرصوف بالقيمة المدرجة لم بعد البيع ف ويتم االعي 

اف بها  بم  أما مللغ يفض تيمة  ي القيمة القابلة للتحقق وجميع يسائر المخزون فيجب االعي 
ز
المخزون اىل صاف

ي 
ز
ي جائحة كورونا فان الوصول اىلي صاف

ي ظ  تفسر
ز
ي يحدث فيها التخفيض أو الخسارة  وف

ة الت  ي الفي 
ز
كمرصوف ف

 نتيجة حالة عدم وضو  الرؤية 
ً
اضات أكير تفصيال ص انحسار بخصو القيمة الحالية للمخزون يتطلب وضع افي 

ة  ي الفي 
ز
الجائحة وحالة عدم التأكد  وكذلك تد يكون هناك يسائر اضمحالل للمخزون يجب أن تنعكس ف

ي تحدث فيها  وعليم فان المخزون تد يتعرض إىل عوام  يسارة عديدة منها التلف والتقادم 
المالية الت 

كة الن ورة إلجراء تعديالت وانخفاض اخأسعار وانقطاع اإلمدادات  ويجب عىل إدارة الرسر مر فيما إذا كان هناك ضز
اإلضافية  اإلنتاج نفقات عىل القيمة المسجلة للمخزون للوصول إىل القيمة القابلة للتحقق  كذلك يجب اضافة

 اضافة إمكانية مدى اإلنتاج عىل انخفاض يؤثر العادية  وتد اإلنتاجية الطاتة عىل بناءً  المخزون اىلي تكلفة الثابتة
 المخزون.  تكلفة اىلي  اإلضافية النفقات

كات وتوتف نشاط  وم  ن اثار جائحة  كورونا واإلجراءات المصاحلة لها انخفاض معدالت النشاط لكثي  من الرسر
كات بشك  مؤتت  وهذه االثار تعد ضم ن المؤش رات عل ى الهل وط ف ي تيم ة اخأصول طويلة االج    بعض الرسر

كة بما ال  داد وفقا لمعيار المحاسلة الدوىلي رتم ويجب االحتفاظ بأصول الرسر
 36 يزيد عن تيمتها القابلة لالسي 

كة لضمان تسجي  أصولها بما ال يزيد  ي تطلقها الرسر
"انخفاض تيمة اخأصول" والذي يهدف اىلي بيان اإلجراءات الت 

داد إذا  داد  ويكون اخأص  مرحال بما يزيد عن تيمتم القابلة لالسي  متم المرحلة كانت تي  عن مللغها القاب  لالسي 
داده من يالل استعمال أو بيع اخأص   وإذا كان الحال كذلك يوصف اخأص  بأنم  تزيد عن المللغ الذي سيتم اسي 

اف بخسارة انخفاض القيمة  وهذا يتطلب من  كة باالعي  انخفضت تيمتم  ويتطلب المعيار أن تقوم الرسر
كات إجراء ايتلارات اضمحالل القيمة عندما يك ي تاري    خ التقرير  الرسر

ز
ون هناك مؤرسر عىل انخفاض تيمة اخأص  ف

ة اعداد التقرير  ي حدثت يالل في 
كة الت  ي عىل الرسر ة لها تأثي  سلت  ات كبي  ات اضمحالل القيمة تغيي 

تتضمن مؤرسر
كة.  ي تعم  فيها الرسر

ي السوق أو البيئة االتتصادية الت 
ز
 أو ستحدث تريًلا ف
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 االصول الماليةـ تداعيات جائحة كورونا عىل 2

ي تياس القيمة العادلة يؤثر عىل االفصا  وفقا لمتطللات المعيار الدوىلي رتم           
ز
"تياس القيمة  13التغيي  ف

اضات حيث  ي االفي 
ز
ات ف كات اإلفصا  عن تقنيات التقييم وحساسية التقييم للتغي  العادلة"  لذا يجب عىل الرسر

ز عىل فهم كة تد راعت اثار انتشار الجائحة عند تياس القيمة  ان اإلفصا  يساعد المستخدمي  ما إذا كانت الرسر
العادلة  ويجب مراجعة تياسات القيمة العادلة لألدوات المالية واالستثمارات للتأكد من أن القيم تعكس 

انية.  ز ي تاري    خ المي 
ز
وط ف  الرسر

كات االعمال و ي رسر
ز
ي القيمة العادلة  من تداعيات انتشار جائحة كورونا عىلي االصول المالية ف

ز
االنخفاض الحاد ف

كات اعادة النمر  وط االئتمان  ويجب عىلي الرسر
ام برسر ز  عىلي االلي 

ز لمعمم هذه االصول وكذلك تأثر تدرة المديني 
ي متطللات القياس وتقدير يسائر انخفاض القيمة بطريقة مناسلة  فاذا كان

ز
كة لدى ف  تقع مالية أدوات الرسر

يجب  الدوىلي التاسع إلعداد التقارير المالية  للمعيار المتوتعة وفقا ئتمانيةاال  الخسارة نموذج نطاق ضمن
 القروض واالوراق المالية اخأدوات المالية المتوتعة  وتتضمن االئتمانية الخسائر تأثي  جائحة كورونا عىلي  مراعاة
ز  من التحصي  المستحقة والملالغ ز  المديني  ها التجاريي  ي  وأدوات وغي 

 العادلة بالقيمة تياسها يتم ال الدين الت 
ي  التحصي  المستحقة والملالغ مع العمالء عقود عن الناتجة واخأصول الخسارة أو الرب    يالل من

ز
 عقود ف

 بتقديم القروض.  والتعهدات المالية والضمانات اإليجار
ي مختلف القطاعات بصورة أكي   حيث 

ز
كات يتطلب من الرسر كما تمتد اثار جائحة كورونا اىلي مخاطر االئتمان ف

ي تقييم 
ز
دمج معلومات حول اخأحداث الماضية والمروف الحالية وتوتعات المروف االتتصادية المستقللية ف

ي ال يتم تياسها بالقيمة العادلة من يالل الرب    أو الخسارة  
الخسائر االئتمانية المتوتعة لألصول المالية الت 
ي 
ز
 تاري    خ إعداد التقارير وتعديلم للحصول عىل المعلومات المتوتعة ويجب أن يستند هذا التقييم إىل المعلومات ف

ي لألداة المالية  اما 
الحقا  ويجب تقدير المخصصات بناًء عىل الخسائر االئتمانية المتوتعة طوال العمر المتلف 

 يجب ىلي اخأصول المالية مث  المدينون فمن الممكن ان يتعير المدين عن سداد الملالغ المستحقة عليم وبالتا
كات المقيمة بالقيمة  إعادة تقييم نموذج مخاطر يسائر االئتمان المتوتعة ومن المتوتع ان بعض استثمارات الرسر

 العادلة ان تتأثر بسبب تقلب أسعار السوق المالية وانخفاض تيمة بعض االستثمارات. 

امات المالية هي المللغ الذي تيست بم اخأ 
ز امات المالية عنوالتكلفة المطفأة لألصول او االلي  ز د صول أو االلي 

ز ذلك  اكىمي خأي فرق بي 
 منم االطفاء الي 

ً
 إىل ذلك أو مخصوما

ً
 التسديدات الرئيسية  مضافا

ً
ي ناتصا

اف الملدئ  االعي 
 منم كذلك أي تخفيض ياص بانخفاض القيمة أو عدم امكانية 

ً
ي ومللغ االستحقاق  مخصوما

المللغ الملدئ 
 التحصي . 

امات واألصول المحتملةكورونا عىل المخصصـ تداعيات جائحة  3  ات وااللب  
امات واخأصول المحتملة إىل تطبيق مقاييس  37يهدف معيار المحاسلة الدوىلي رتم            ز "المخصصات وااللي 

امات واخأصول المحتملة  وان يتم اإلفصا  عن  ز اف المناسلة عىل المخصصات وااللي  اف وأسس االعي  االعي 
ام ذو توتيت  معلومات كافية ز ز من فهم طبيعتها وتوتيتها ومللغها  ويعرف المخصص بانم الي  ز المستخدمي  لتمكي 

وتع أن ينجم عن تسديدها 
َ
وع ناشر  من أحداث سابقة ُيت ام حاىلي للمرسر

ز ام بانم الي  ز ومللغ غي  مؤكدين  وااللي 
وع لموارد تجسد منافع اتتصادية  واالص  المحتم  هو أص  محتم  يمكن أن ينشا من  تدفق صادر من المرسر

أحداث سابقة  وسيتأكد وجوده فقط بوتوع أو عدم وتوع حدث مستقلىلي واحد غي  مؤكد أو أكير ليس ضمن 
ي ال يمكن تجنبها لتلبية 

وع  والعقد المثق  باخأعلاء هو العقد الذي تزيد فيم التكاليف الت  السيطرة الكاملة للمرسر
امات بموجلم عن المنافع االتتص ز وتع استالمها منم. االلي 

َ
ي ُيت
 ادية الت 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة  ي نهاية في 
ز
ام تائم ف ز وف ي ظ   جائحة كورونا من المحتم  ان يكون هناك حدث سابق سوف ينشأ عنم الي 

ام يجب عىل المنشأة ان تثلت مخصص  وإذا كان من المرج   ز التقرير  وإذا كان هناك ادلة ترج  حدوث االلي 
ة ال ي نهاية في 

ز
ام ف ز ي لم تنفذ مع عدم حدوث االلي 

كة الت  ام محتم   كما ان عقود الرسر ز تقرير يتم اإلفصا  عن الي 
 استمرار الجائحة يجب اثلات مخصص لها. 

 ائحة كورونا عىل فرض االستمراريةـ تداعيات ج4
ي الدوىلي رتم             1فرضية استمرار المنشاة من االعتلارات العامة لعرض القوائم المالية وفقا لمعيار المحاست 

كة عىل االستمرار كمنشأة   "اإلطار المفاهيىمي لعرض التقارير المالية" ويتطلب ذلك من اإلدارة تقييم تدرة الرسر
اصدار القوائم المالية  ويجب اإلفصا  عن الشكوك ويجب اجراء تقييم فرضية االستمرارية حت  تاري    خ 

ي ظ  جائحة كورونا هناك 
ز
ي القوائم المالية  وف

ز
كة عىل العم  وفقا لملدأ االستمرارية ف الجوهرية عىل تدرة الرسر

كات االعمال مشكالت  ة تؤثر  عىلي فرضية االستمرارية  ومن المحتم  أن يكون لدى العديد من رسر شكوك كبي 
الحاىلي للجائحة منها عىلي سبي  المثال حمر السفر وتيود االغالق والمساعدة الحكومية  تتعلق بالوضع

كة  والمصادر المحتملة للتموي  اللدي  وعجز السيولة وموتف الموردين والعمالء والربحية المتوتعة ومقدرة الرسر
اماتها.  ز  عىلي الوفاء بالي 

كة ومدى مالءمة تطبيق فرض ويجب عىل اإلدارة تقييم اآلثار الحالية والمتوتعة لج ائحة كورونا عىل أنشطة الرسر
كة تصفية اعمالها او توتف نشاطها يتم استلعاد فرض االستمرارية لعدم تحققم  ي حال تررت الرسر

ز
االستمرارية  وف

 المالية القوائم مناسلة إعداد مدى تقييم المنشأة عىل ويتم إعداد القوائم المالية عىل أساس التصفية  كذلك
ي  االستمرارية أساس عىل

ز
ي  ضوء ف

ي  تقع اخأحداث الت 
ز
ة ف  نرسر القوائم وتل  المالية السنة نهاية لتاري    خ الالحقة الفي 

ة اعداد بعد اخأحداث " 10 للمحاسلة رتم الدوىلي  المعيار لمتطللات وفقا المالية   إعداد بشأن " التقرير في 
ي ظ  المالية القوائم

ز
ات ظهور ف اض من المنشأة تمنع مؤرسر  السنة نهاية تاري    خ اخأعمال بعد استمرارية افي 

ة الماىلي  والمركز التشغيلية النتائج تدهور أن عىل ينص المعيار حيث المالية  القوائم نرسر  وتل  المالية  بعد في 
ي مدي مناسلة فرض االستمرارية للتطبيق.  للنمر حاجة وجود إىل يشي   تد التقرير

ز
  ف

امات منافع الموظفير  ىل ـ تداعيات جائحة كورونا ع5  قياس الب  
ي يقدمها           

ي تقدمها المنشاة مقاب  الخدمة الت 
 هي جميع اشكال التعويض النقدي الت 

ز منافع الموظفي 
" عندما يقدم  19الموظفون أو مقاب  نهاية الخدمة  ووفقا لمعيار المحاسلة الدوىلي رتم  ز "منافع الموظفي 

ة م ي يطة المساهمات الموظف يدماتم لمنشاة يالل في 
ز
ف المنشاة بالمساهمات مستحقة الدفع ف عينة  تعي 

المحددة مقاب  تلك الخدمة كإلزام )مرصوف مستحق( بعد اتتطاع أي مساهمة مدفوعة مقدما  وإذا تجاوزت 
ف المنشاة  ة إعداد التقارير تعي  المساهمة المدفوعة مسلقا المساهمة المستحقة مقاب  الخدمة تل  نهاية في 

ك الزيادة كأص  )مرصوف مدفوع مسلقا( او كمرصوف ما لم يتطلب معيار دوىلي آير إلعداد التقارير المالية بتل
ي يطة المساهمات 

ز
ي تكلفة اخأص   كذلك عندما ال ُيتوتع أن يتم تسوية المساهمات ف

ز
دمج المساهمات ف

ة إعداد التقارير السنوية ال 12المحددة بشك  كام  تل   ي يقدم فيها الموظفون الخدمات شهر بعد نهاية في 
ت 

ام )أص ( المنافع المحددة  ز ي الي 
ز
ذات العالتة فانم يتم يصمها باستخدام معدل الخصم  وتحدد المنشاة صاف

ي 
ز
ي يتم تحديدها ف

ي البيانات المالية بشك  كبي  عن الملالغ الت 
ز
ف بها ف ي بحيث ال تختلف الملالغ المعي 

ز
بانتمام كاف

ة إعداد التقا ف بم كمرصوف لخطط المساهمات المحددة. نهاية في   رير  وان تفص  المنشاة عن المللغ المعي 
كات بأنهاء يدمات  ي أسعار الفائدة وتيام بعض الرسر

ز
ي اخأسواق وانخفاض ف

ز
ي ظ  جائحة كورونا حدث انهيار ف

ز
وف

ز  اضات تقدير االلي  ي افي 
ز
ز لتقليص عددهم  وهذا االمر الذي يتطلب إعادة النمر ف أن تراغي ام  و بعض العاملي 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  أيضا نتيجة للجائحة   تدمت بعض  ام ومرصوف مقاب  انهاء يدمات العاملي  ز
اف بالي  كات توتيت االعي  الرسر

ي  
ز
ام ومرصوف عىل المنشأة ويجب النمر ف ز تب عليم الي  ز لم تقدم من تل  مما يي  كات منافع جديدة للموظفي  الرسر

امات والم ز اف بااللي   رصوف. كيفية المحاسلة عنها واالعي 

 عيات جائحة كورونا عىل اإليراداتـ تدا6
ي المنافع االتتصادية يالل           

ز
ُيعرف الدي  ضمن إطار إعداد وعرض البيانات المالية عىل انم الزيادات ف

امات ينجم عنها زيادات  ز ي االلي 
ز
ي اخأصول أو تخفيض ف

ز
ة المحاسبية عىل شك  تدفقات دايلية أو تعزيزات ف الفي 

ي حقوق ا
ز
ي حقوق الملكية  ووفقا لمعيار المحاسلة ف

ز
ز ف لملكية عدا الزيادات المتعلقة بمساهمات المشاركي 

ي ظ  جائحة   18الدوىلي رتم 
ز
"االيراد" يجب تياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقاب  المستلم أو القاب  لالستالم  وف

 كورونا من المحتم  ان يتأثر االيراد نتيجة الحد اخأسلاب التالية: 

  ي هذه الحالة يجب
ز
ا بجائحة كورونا  وف ي مناطق تأثرت كثي 

ز
كة تبيع منتجاتها او تقدم يدماتها ف إذا كانت الرسر

ي ظ  غياب معلومات كافية عن هذه االحتماالت تد ال تستطيع 
ز
مراجعة احتماالت تحصي  االيراد  وف

اف باإليرادات إال عند استالم المقاب  ويكون غي  تاب  لال 
كة االعي  جاعالرسر  .سي 

   ي حالة
ز
ي ارباحها أو تتعرض لخسارة  وف

ز
نتيجة النخفاض اخأسعار تد تتعرض العقود مع العمالء النخفاض ف

ام مقاب  ذلك وفقا لمعيار المحاسلة  ز اف بالي  كة االعي  كانت الخسارة من العقد هي المرجحة يجب عىل الرسر
امات واخأصول المحتملة".  37الدوىلي رتم  ز  " المخصصات وااللي 

 ت جائحة كورونا عىل عقود االيجارـ تداعيا7
اف بعقود  17وفقا لمتطللات معيار المحاسلة الوىلي رتم            "عقود االيجار" يجب عىل المستأجرين االعي 

ي بيان المركز الماىلي بمقدار تيمة مساوية عند بدء العقد للقيمة 
ز
امات ف ز اإليجار التمويلية عىل إنها اصول والي 

متلكات المستأجرة  أو اذا كانت ات   من ذلك بمقدار القيمة الحالية للحد االدئز من دفعات االيجار  العادلة للم
ي 
ز
ي ف
وعند حساب القيمة الحالية للحد االدئز من دفعات االيجار يكون عام  الخصم هو سعر الفائدة الضمتز

ي هو 
 )سعر الفائدة الضمتز

ً
سعر الخصم عند بدء عقد االيجار الذى عقد االيجار اذا كان من الممكن تحديده عمليا

 لدفعات عقد اإليجار أو القيمة المتلقية غي  المضمونة مساوية للقيمة 
يجع  القيمة االجمالية للحد االدئز

اكىمي 
ي يستخدم معدل االتراض الي 

العادلة لألص  المؤجر( واذا لم يكن من الممكن تحديد سعر الفائدة الضمتز
ف بم كأص  للمستأجر  ويتم اضافة اية ة اولية ياصة بالمستأجر اىل المللغ المعي   .تكاليف ملارسر

ي ظ  جائحة كورونا تد تحتاج إدارة المنشأة إىل إعادة احتساب هذا السعر نتيجة تأثي  الجائحة عىل أسعار 
ز
وف

ز  وط العقود بي   الفائدة وعىل مخاطرة االئتمان المتعلقة بالمنشأة  كذلك تد يكون هناك تعديالت عىل رسر
ي طريقة المحاسلة عن هذه التعديالت وفيما إذا كان التغيي  

ز
المؤجر والمستأجر االمر الذي يتطلب إعادة النمر ف

ي 
ز
ات ف ي  وتد ينتج عن التغي 

ز
اض إضاف وط العقد أم يعد عقد إيجار جديد يستوجب سعر اتي  يعد تعديال عىل رسر

ي تيمة أصو 
ز
ط التعاتد انخفاض ف  .ل حقوق االستخداماخأسواق وأسعار الفوائد ورسر

كات اال 8  عمال. تداعيات جائحة كورونا عىل القوائم المالية لشر
كات وتوتف            كات االعمال انخفاض معدالت النشاط لكثي  من الرسر من تداعيات جائحة كورونا عىل رسر

ي معمم دول العالم  وهذه 
ز
ي تم فرضها ف

كات بشك  مؤتت نتيجة لحاالت االغالق الت  نشاط بعض الرسر
اف بخس كات االعي  لك ارة انخفاض القيمة  كذالتداعيات اثرت عىل تيم ة اخأصول طويلة االج  ويجب عىل الرسر

وط  ام برسر ز ز عىل االلي  ي القيمة العادلة لمعمم اخأصول المالية وتأثرت تدرة المديني 
ز
حدث انخفاض كبي  ف

ي متطللات القياس وتقدير يسائر انخفاض تيمة اخأصول المالية 
ز
كات اعادة النمر ف االئتمان  ويجب عىل الرسر



   
   

                                                المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – آذار   – 15                                                               (  -  58 39) ص:  ثالثالبحث ال –الثالث العدد  – الثامنالمجلد 

 

47 
ي        ي اإلفصاح عن آثار                                  الحيالي و الجعبر

 
كات االعممدي كفاية المعايبر الدولية إلعداد التقارير المالية ف  الجائحة كورونا عىل شر

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كات اىلي تكو 
امات تد تنشأ نتيجة للجائحة  بطريقة مناسلة  كما تحتاج الرسر ز ين مخصصات لمواجهة اية الي 

 وعىلي عقود االيجار  باإلضافة 
ز امات منافع الموظفي  ز

باإلضافة اىلي تأثي  الجائحة عىلي فرض االستمرارية وعىلي الي 
 اىلي انخفاض اإليرادات ومن ثم انخفاض اخأربا . 

ي نهاية عام 
ز
حالة عدم التأكد بشأن مسار الجائحة وصعوبة  باإلضافة اىلي  2019وحيث كانت بداية الجائحة ف

ي تمت يالل عام 
ي تد تحدث  فان االحداث الت 

ات الت  تعد احداث الحقة إلعداد القوائم  2020التنبؤ بالمتغي 
ي ويجب 2019المالية لعام 

ي الماضز
ز
ي حدثت ف

غي  االحتماالت واالحداث والوتائع الت 
ُ
  وهذه االحداث تد ت

ي لتقرير الماىلي لعام اإلفصا  عنها نتيجة تأ
ز
ثي  الجائحة عىلي تائمة الدي  والمركز الماىلي واالفصاحات المكملة ف

ي القيمة القابلة للتحقق للمخزون  2019
ز
من حيث يسائر االئتمان المتوتعة واضمحالل تيمة اخأصول وصاف

ي تم تياسها بالقيمة العادلة. 
امات الت  ز  واخأصول وااللي 

ة اعداد التقارير" هناك نوعان من االحداث  10سلة الدوىلي رتم ووفقا لمتطللات معيار المحا "االحداث بعد في 
ة إعداد التقارير وتاري    خ المصادتة عىل اصدار البيانات المالية هما:  ز في  ي تقع بي 

 الت 

   )ة إعداد التقارير ة إعداد التقارير )االحداث المعدلة بعد في  ي سادت بفي 
احداث يتوفر لها دلي  بالمروف الت 

ة  ي البيانات المالية لتعكس االحداث المعدلة بعد في 
ز
ف بها ف وع أن يعدل الملالغ المعي  ويجب عىل المرسر

 إعداد التقرير  

 ة إعداد ا ة إعداد التقارير(  يجب احداث تشي  اىل ظروف نشأت بعد في  لتقارير )احداث غي  معدلة بعد في 
ة إعداد  ي بياناتم المالية لتعكس اخأحداث غي  المعدلة بعد في 

ز
ف بها ف وع اال يعدل الملالغ المعي  عىل المرسر

 التقارير. 
ي الجائحة يالل عام 

ة إعداد التقارير لعام   2020وبعد تفسر تشي  إىل  2019كانت هناك معلومات جديدة بعد في 
ي القيمة 

ز
ف بم سابقا يسارة االنخفاض ف ة إعداد التقرير  أو أن المللغ المعي  انخفاض تيمة أحد اخأصول بفي 

وع بياناتم  ز  كذلك يجب اال ُيعد المرسر لذلك اخأص  تحتاج إىل تعدي   ومن هذه االصول المخزون والمديني 
وع أو وتف المالية عىل أساس استمرارية المنشأة إذا تررت اإلدارة  ة إعداد التقارير إما نيتها لتسيي  المرسر بعد في 

كات اىلي 
ي الجائحة اضطرت بعد الرسر

 ظ  تفسر
ز
نشاطم التجاري أو انم ليس لديها بدي  واتغي سوى ذلك  وف

 .  وتف نشاطها نتيجة للتعير

 لية واالفصاح عن المخاطر الماليةمعايبر اعداد التقارير الماالمبحث الثالث: 
ي بداية عام           

ي التفسر
ز
ي 2020جائحة كورونا حدث طارئ بدأ ف

  وهذا الحدث من اهم الموضوعات الت 
ي مجال علم المحاسلة لمعرفة تأثي  هذه 

ز
ز ف ز والدارسي  واجهت الجمعيات المهنية المحاسبية واالكاديميي 

 المعايي  الدولية إلعداد التقارير الجائحة عىلي التقارير المالية وعىلي جودة المعلومات المحاسبية وكذلك عىلي 
كات وعىلي تقرير مدتق  المالية ومعايي  المحاسلة الدولية  

وهذه الجائحة تركت آثار متفاوتة عىلي الرسر
ز نهاية السنة المالية لعام  وس كورونا المستجد عىلي انم حدث طارئ نشأ بي  الحسابات  فقد تم تصنيف في 

ز اعتماد القوائم المالية  2019 كات وبي  لهذه السنة  وبحسب معيار المحاسلة الدوىلي العارسر فأنم يجب عىل الرسر
ة اعداد القوائم المالية عن أي تأثي  ويطر 

ي إيضاحات القوائم المالية عن االحداث الالحقة لفي 
ز
اإلفصا  ف

الية  ممحتم  تادم بسبب جائحة كورونا  ويتم اإلفصا  فقط عندما يكون هناك تأثي  جوهري عىل القوائم ال
كات اخأعمال عىل مستقللية آثار لها الجائحة انتشار أن شك وال  معايي   فإن ذلك ومع بها  التنبؤ يصعب رسر

مث  هذه الحاالت  ونستعرض فيما يىلي المعايي  ذات العالتة  مع للتعام  عامة ملادئ وضعت الماىلي تد التقرير
 .  بآثار الجائحة عىلي التقرير الماىلي
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الدوـ المعيار 1  "عرض البيانات المالية" 1لي رقم المحاسبر
يهدف هذا المعيار اىل توضي  أساس عرض البيانات المالية ذات الغرض العام لضمان إمكانية مقارنتها مع           

ات السابقة والبيانات المالية للمنشآت اخأيرى  ولتحقيق هذا الهدف  البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفي 
هذا المعيار االعتلارات الكلية لعرض البيانات المالية واإلرشادات الخاصة بهيكلها والحد اخأدئز من يحدد 

ز  وهدف  المتطللات لمحتوى البيانات المالية  وتمث  البيانات المالية عرضا منمما لمركز واداء المنشاة الماليي 
ي تفيد البيانات المالية هو توفي  المعلومات حول المركز الماىلي واال 

داء الماىلي والتدفقات النقدية للمنشاة الت 
ز البيانات المالية ايضا نتائج واجلات  ز عند اتخاذهم للقرارات االتتصادية  وتبي  يحة عريضة من المستخدمي  رسر
ي عملية تنميم الموارد الموكلة اليها  ومن االعتلارات العامة لعرض القوائم المالية فرضية استمرار 

ز
اإلدارة ف
 ة  ويجب أن يوض  االفصا  عن السياسات المحاسبية ما يىل: المنشا

  .ي إعداد البيانات المالية
ز
 أساس أو اسس القياس المستخدمة ف

  .ك  سياسة محاسبية محددة الزمة للفهم المناسب للبيانات المالية 
كات عىل االستمرار نتيجة انخفاض اإليرادات ونقص  ي جائحة كورونا تد تتأثر تدرة بعض الرسر

ونتيجة لتفسر
 تثي   تد ظروف أو أحداث هناك كانت وإذاالتدفقات المالية وتيود االغالق وتعير بعض العمالء والموردين  

 
ً
كة تدرة حول شكوكا ي تأدية نشاطها  عىل الرسر

ز
ي الدوىلي رتم فان المعيار  االستمرار ف "عرض البيانات  1المحاست 

ي القوائم المالية او من يالل استخدام أساس بدي  
ز
المالية" يراغي مث  هذه المروف من يالل االفصاحات ف

 خأساس االستمرارية مث  أساس التصفية عند اعداد القوائم المالية. 

ي الدولي رقم المعيار ـ 2  "المخزون" 2المحاسبر

يهدف هذا المعيار اىل وصف المعالجة المحاسبية للمخزون تحت نمام التكلفة التاريخية  وحيث أن اخأمر         
انية العمومية ويرح   ز ف بم كأص  ويدرج بالمي 

ي محاسلة المخزون هو مللغ التكلفة الذي يجب أن يعي 
ز
الرئيسي ف

اف باإليرادات المرتلطة بم  فان هذا المعي افحت  يتم االعي   ار يوفر ارشادات عملية لتحديد التكلفة واالعي 
ي القيمة القابلة للتحقق  كما يوفر ارشادات عن صيغ 

ز
الالحق بم كمرصوف  ويشم  ذلك أي تخفيض اىل صاف

 التكلفة المستخدمة لتحمي  التكاليف للمخزون. 

اه لغرض اعادة البيع شاملة عىل سبي  المثال  اه من تلويضم المخزون اللضائع المشي    تجار اللضائع المشي 
ي يحتفظ بها إلعادة بيعها  كما يضم المخزون كذلك 

ي والممتلكات االيرى الت 
التجزئة لغاية اعادة البيع واالراضز

ي تنتمر 
وع  كما تضم المواد االولية واللوازم الت  ي تحت التصنيع من تل  المرسر

اللضائع تامة الصنع أو تلك الت 
ي العملية اال 

ز
ي حالة مقدم الخدمة فإن المخزون يضم تكاليف الخدمة. الستخدام ف

ز
 نتاجية  أما ف

 قياس المخزون

ي القيمة القابلة للتحقق ايهما ات   وتشم  تكلفة المخزون كافة تكاليف         
ز
يقيم المخزون بالتكلفة أو صاف

ي 
ز
ي سبي  جلب المخزون ووضعم ف

ز
اء وتكاليف التحوي  والتكاليف االيرى المتكلدة ف ي  حالتم الالرسر

ز
حالية  اما صاف
ي سياق النشاط العادي مطروحا منم التكاليف المقدرة لإلكمال 

ز
القيمة القابلة للتحقق ف ي السعر المقدر للبيع ف

عرف القيمة العادلة بانها السعر الذي يسلم لبيع اخأص  أو 
ُ
ورية المقدرة إلتمام عملية البيع  فيما ت والتكاليف الرصز

ي تاري    خ القياس. الذي يدفع لنق  اال
ز
ي السوق ف

ز
ز ف ز المشاركي  ي معاملة منممة بي 

ز
ام ف ز  لي 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اف بالمخزون كمرصوف  االعب 

ي يتم فيها         
ة الت  ي الفي 

ز
اف بالقيمة المدرجة لهذا المخزون كمرصوف ف عندما يلاع المخزون يجب االعي 

ي القيمة
ز
ي  المخزون اىل صاف ز اف باإليراد المرتلط بم  اما مللغ تيز لمخزون القابلة للتحقق وجميع يسائر ا االعي 

ي  والذي  ز ي  أو الخسارة  اما بالنسلة لعكس أي تيز ز ي يحدث فيها التيز
ة الت  ي الفي 

ز
اف بها كمرصوف ف فيجب االعي 

ف بم   اف بم كتخفيض لمللغ المخزون المعي  ي القيمة القابلة للتحقق فيجب االعي 
ز
ي صاف

ز
نشأ عن زيادة ف

ي حدث 
ة الت  ي الفي 

ز
 فيها العكس. كمرصوف ف

 االفصاح

 :  يجب االفصاح بالبيانات المالية عما يىلي

  .ي ذلك صيغة التكلفة المستخدمة
ز
ي تياس المخزون بما ف

ز
 السياسات المحاسبية المتلعة ف

  .وع  القيمة االجمالية المرحلة للمخزون والقيمة المرحلة حسب التصنيفات المالئمة للمرسر

  ي تحم  تيمة
 عادلة ات  من تكلفة البيع. القيمة المرحلة للمخزون الت 

  .ف بها كمرصوف يالت سابقة معي  ز  أي مللغ معكوس من أي تيز

  .ة ف بم كمرصوف للفي  ي مللغ المخزون المعي 
ز
 مللغ أي تخفيض أو تغي  يعتي  كتخفيض ف

  .ي  المخزون ز ي ادت اىل عكس تيز
 المروف أو االحداث الت 

  .امات ز  القيمة المرحلة للمخزون المرهون كضمان لاللي 

ي ظ  انتشار جائحة كورونا انخفاض تيمة المخزون نتيجة انخفاض معدل المبيعات او التقادم او  من
ز
المتوتع ف

ي القيمة القابلة للتحقق ايهما ات   
ز
انتهاء صالحيتم بسبب حالة االغالق  ويتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صاف

اف بالمخزون كمرصوف بالقيمة المدرجة لم بعد البي اف باإل ويتم االعي  ي يتم فيها االعي 
ة الت  ي الفي 

ز
يراد المرتلط ع ف

اف بها   ي القيمة القابلة للتحقق وجميع يسائر المخزون فيجب االعي 
ز
بم  أما مللغ يفض تيمة المخزون اىل صاف

ي 
ز
ي جائحة كورونا فان الوصول اىلي صاف

ي ظ  تفسر
ز
ي يحدث فيها التخفيض أو الخسارة  وف

ة الت  ي الفي 
ز
كمرصوف ف
 نتيجة حالة عدم وضو  الرؤية بخصوص انحسار القيمة ا

ً
اضات أكير تفصيال لحالية للمخزون يتطلب وضع افي 

ة  ي الفي 
ز
الجائحة وحالة عدم التأكد  وكذلك تد يكون هناك يسائر اضمحالل للمخزون يجب أن تنعكس ف

ي الدوىلي رتم  ي تحدث فيها  والمعيار المحاست 
المعالجة المحاسبية "المخزون" تناول إجراءات  2المالية الت 

 واالفصاحات الخاصة بانخفاض تيمة المخزون. 

ي الدولي رقم ـ 3 ي " 8المعيار المحاسبر
 
ات ف   التقديرات المحاسبية واالخطاء"السياسات المحاسبيةحم ، التغبر

يهدف هذا المعيار اىل وصف المعايي  اليتيار وتغيي  السياسات المحاسبية  مع المعاملة المحاسبية         
ي التقديرات المحاسبية وتصحيحات االيطاء  كما 

ز
ات ف ي السياسات المحاسبية  والتغي 

ز
ات ف واالفصا  عن التغي 

 ة للمنشاة  وامكانية مقارنتها بالبيانات الماليةيهدف المعيار اىل تعزيز مدى مالئمة وموثوتية البيانات المالي
ات زمنية ومع البيانات المالية للمنشآت االيرى  ويجب تطبيق المعيار عند ايتيار وتطبيق  للمنشاة عىل في 
ي التقديرات المحاسبية وتصحي  

ز
ي السياسات المحاسبية  وتغيي  ف

ز
ات ف السياسات المحاسبية  واجراء تغي 

ي حصلت
ة السابقة.  االيطاء الت  ي الفي 

ز
 ف
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ام ما أو مقدار االستهالك الدوري خأص   ز ي هو تعدي  المللغ المسج  خأص  ما أو الي  ي التقدير المحاست 
ز
والتغي  ف

امات  ز امات المستقللية المتوتعة المرتلطة بأصول والي  ز ما  الذي ينتج عن تقييم الوضع الحاضز  والمنافع وااللي 
ي التقد

ز
ات ف يرات المحاسبية عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة وعليم ف ي ليست مالية  وتنتج التغي 
 تصحيحات خأيطاء. 

ي التقديرات 
 
ات ف  المحاسبيةالتغبر

  ي االنشطة التجارية فانم ال يمكن تياس العديد من البيانات المالية بدتة  ولكن
ز
نتيجة للشكوك الموروثة ف

ي تقو 
دير م عىل المعلومات الحديثة الموثوتة والمتوفرة مث  تقيتم تقديرها فقط  ويشم  التقدير االحكام الت 

ي ونمط االستهالك لألصول  امات المالية  والعمر اإلنتاج 
ز الديون المعدومة والقيمة العادلة لألصول أو االلي 

 المستهلكة. 

  .أن التقديرات المنطقية تعتي  جزء أساشي إلعداد البيانات المالية وال تقوض موثوتيتها 

   ي ظروف كان فيها التقدير يقوم عىل أو كان نتيجة
ز
ات ف يكون التقدير بحاجة اىل مراجعة إذا حدثت التغي 

ات السابقة وليست تصحيحا لخطأ.  ة أكي  وهذه المراجعة ال تتص  بالفي   معلومات جديدة أو يي 

   ة ي في 
ز
ي الرب    أو الخسارة ف

ز
ي ف ي التقدير المحاست 

ز
اف بأثر التغيي  ف

ان التغيي  يؤثر عىل التغيي  إذا كيتم االعي 
ات المستقللية إذا كان التغيي  يؤثر عليهما معا. 

ة التغيي  والفي 
ي في 
ز
ة فقط أو ف  تلك الفي 

   اف امات أو بند السهم العادي  يتم االعي  ز ي االصول وااللي 
ز
ات ف ي اىل تغي  ي التقدير المحاست 

ز
إذا ادى التغيي  ف

. عن طريق تعدي  المللغ المسج  لألص ة التغيي 
ي في 
ز
ز ف    المتعلق أو بند حقوق المساهمي 

  ي مللغ الدين
ز
ة الحالية فقط التغيي  ف

ي الذي يؤثر عىل رب    أو يسارة الفي  ي التقدير المحاست 
ز
من امثلة التغيي  ف

ات المستقللية مث  التغي ة الحالية والفي  ي تؤثر عىل الفي 
ي التقديرات المحاسبية الت 

ز
 ي  المعدوم  اما التغيي  ف

ي والنمط المتوتع الستهالك الفوائد االتتصادية المستقللية لألص  المستهلك  حيث يؤثر  ي العمر اإلنتاج 
ز
ف

ات المستقللية.  ة الحالية والفي   ذلك عىل الفي 

ة الحالية أو يتوتع  ي الفي 
ز
ي والذي لم أثر ف ي التقدير المحاست 

ز
وع أن يفص  عن طبيعة ومقدار التغيي  ف وعىل المرسر

ات المستقللية.  أن يكون ي الفي 
ز
 لم أثر ف

ي الدوىلي رتم  ي التقديرات المحاسبية  8ويستجيب المعيار المحاست 
ز
ات ف " السياسات المحاسبية  التغي 

امات واالفصا   ز ي التقديرات المحاسبية لألصول المالية واخأصول غي  المالية وااللي 
ز
وااليطاء  لمعالجة أي تغي  ف

 عنها. 

ي الـ 4 ة إعداد التقارير""ا 10دولي رقم المعيار المحاسبر  ألحداث بعد فب 

 :  يهدف هذا المعيار ال ايضاح التالي

  .ة إعداد التقارير ي حدثت بعد في 
وع بياناتم المالية باخأحداث الت   مت  يجب أن يعدل المرسر

  وع ادراجها حول تاري    خ اترار البيانات المالية إلصدارها واالحداث ي يجب عىل المرسر
ة بعاالفصاحات الت  د في 
 إعداد التقارير. 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المحاسبة واالفصاح عن 
 
ة إعداد التقاريرويجب أن يطبق هذا المعيار ف  االحداث بعد فب 

ة إعداد التقارير وتاري    خ المصادتة عىل          ز في  ي تقع بي 
ة إعداد التقارير هي االحداث الت 

واالحداث بعد في 
ة إعداد التقارير "االحداث  اصدار البيانات المالية وهناك احداث يتوفر لها  ي سادت بفي 

دلي  بالمروف الت 
ي البيانات المالية لتعكس 

ز
ف بها ف وع أن يعدل الملالغ المعي  ة إعداد التقارير" ويجب عىل المرسر المعدلة بعد في 

ي تتطل
ة إعداد التقارير الت  ة إعداد التقرير ومن امثلة االحداث المعدلة بعد في  من  باالحداث المعدلة بعد في 

 :  ما يىلي
ً
ف بها سابقا اف ببنود لم يكن تد اعي  ي بياناتم المالية أو لالعي 

ز
ف بها ف وع تعدي  الملالغ المعي   المرسر

  ة إعداد التقرير  أو ة إعداد التقارير تشي  إىل انخفاض تيمة أحد اخأصول بفي 
وجود معلومات جديدة بعد في 

ي 
ز
ف بم سابقا يسارة واالنخفاض ف  القيمة لذلك اخأص  تحتاج إىل تعدي . أن المللغ المعي 

  ة إعداد التقارير التحديد بعد اه لتكلفة في  ةأو اخأصول المشي  إعداد  المتحصالت من اخأصول الملاعة تل  في 
 التقارير. 

  ة إعداد التقارير التحديد ي الرب    لمللغ بعد في 
ز
وع لديم إذا كان  حصة المكافأةأو الحصة ف ي االمرسر

ام تانوئز ز لي 
ة   إلجراء تلك الدفعات نتيجة خأحداث تل  ذلك التاري    خ.  إعداد التقاريربفي 

  مهر اكتشاف
ُ
 أن البيانات المالية لم تكن صحيحة.  تحاي  أو أيطاء ت

وع بياناتم المالية عىل أساس استمرارية المنشأة إذا تررت اإلدارة بعد ويجب أال يُ  ة إعداد التعد المرسر إما قارير في 
وع  أو وتف نشاطم التجاري أو انم ليس لديها بدي  واتغي سوى ذلك.  نيتها لتسيي  المرسر

 : وع االفصا  عن التاىلي
 ووفقا لهذا المعيار يجب عىل المرسر

  االفصا  عن التاري    خ الذي تم عنده إترار البيانات المالية إلصدارها  ومن هو الذي أعىط هذا االترار إذا كان
وع أو آيرين لديهم السلطة لتعدي  وع ان يفص  عن  مالك المرسر البيانات المالية بعد االصدار  وعىل المرسر

 تلك الحقيقة. 

  ة إعداد التقارير يتوجب ة إعداد التقارير حول ظروف كانت تائمة بفي  وع معلومات بعد في  إذا استلم المرسر
ي ضوء المعلومات الجديدة. 

ز
ي لها عالتة بهذه المروف ف

وع أن ُيَحدث االفصاحات الت   عىل المرسر

  ة إعداد التقارير عىل درجة من اخأهمية بحيث أن عدم اإلفصا  عندما تكون اخأحداث غي  المعدلة بعد في 
وع  ز للبيانات المالية لعم  التقييمات والقرارات المناسلة  يجب عىل المرسر ي تدرة المستخدمي 

ز
سوف يؤثر ف

انية العمومية:  أن يفص  عن المعلومات التالية لك  فئة مهمة من الحدث غي  المعدل بعد تاري    خ ز  المي 
o طبيعة الحدث . 
o يفيد أن ذلك التقدير ال يمكن أجراءه 

ً
ه الماىلي او نصا   . تقدير لتأثي 

كات بافصاحات كافية عن االثار المحتملة لجائحة كورونا اذا كانت ذات أهمية نسبية   وُيلزم هذا المعيار الرسر
 مدروسة وفقا للمعلومات المتاحة. بحيث تساعد القوائم المالية المستفيدين عىلي اتخاذ ترارات 

ي الدولي رقم ـ المعيار المحاس5  "عقود االيجار" 17بر

يهدف هذا المعيار اىل توضي  السياسات واالفصاحات المحاسبية المناسلة للمستأجرين والمؤجرين         
ي عالتاتهما  وعقد االيجار 

ز
تأجر بموجبها جر إىل المسعىطي المؤ هو اتفاتية يُ لتطبيقها فيما يتعلق بعقد اإليجار ف

ة زمنية متفق عليها مقاب  دفعة او سلسلة دفعات   هو عقد فاما عقد االيجار التمويىلي حق استخدام أص  لفي 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
يحي  بشك  جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية أص  وتد يتم او ال يتم تحوي  حق الملكية ف

 نهاية اخأمر. 

ي البيانات المالية للمسترجرين عقود اإليجار 
 
 ف

 :  يجب عىل المسترجر اإلفصاح عما يىلي بالنسبة لعقد اإليجار التمويىلي

   .ة إعداد التقارير لك  فئة من اخأصول ي نهاية في 
ز
ي القيمة المرحلة ف

ز
 اإلفصا  عن صاف

  ة إعداد التقرير وتيم ي نهاية في 
ز
 إجماىلي الحد اخأدئز من دفعات اإليجار ف

ز  تها الحالية. مطابقة بي 

   .ة ي الدي  للفي 
ز
ف بها ف  اإليجارات المحتملة المعي 

   ة إعداد ي نهاية في 
ز
ي يتوتع استالمها ف

إجماىلي الحد اخأدئز من دفعات اإليجار من اللاطن المستقللية الت 
 التقارير بموجب عقود إيجار من اللاطن غي  تابلة لإللغاء. 

:  ويجب عىل المسترجر اإلفصاح عما يىلي بالنسبة  لعقد اإليجار التشغيىلي

  ات ة من الفي   لدفعات اإليجار المستقللية بموجب عقود إيجار غي  تابلة لإللغاء لك  في 
إجماىلي الحد اخأدئز

 التالية: 

  .ة ال تزيد عن سنة  في 

  .ة تزيد عن سنة وال تتعدى يمس سنوات  في 

  .ة تزيد عن يمس سنوات  في 

   ة إعداد ي نهاية في 
ز
ي يتوتع استالمها ف

إجماىلي الحد اخأدئز من دفعات اإليجار من اللاطن المستقللية الت 
 التقارير بموجب عقود إيجار من اللاطن غي  تابلة لإللغاء. 

ي البيانات المالية للمؤجرينعقود اإليج
 
 ار ف

 لية: يجب عىل المؤجرين اجراء االفصاحات التالية لعقود االيجار التموي

  ة إعداد التقرير والقيمة الحالية للحد االدئز من ي نهاية في 
ز
ي عقود اإليجار ف

ز
 إجماىلي االستثمار ف

ز مطابقة بي 
انية العمومية.  ز ي تاري    خ المي 

ز
 دفعات عقد االيجار المستحقة القلض ف

  .االيراد التمويىلي غي  المكتسب 

  .القيم المتلقية غي  المضمونة المستحقة لمنفعة المؤجر 

 اكىمي لدفعات عقد االيجار المستحقة القلض غي  القابلة للتحصي . المخ
 صص الي 

  . ي الدي
ز
ف بها ف  االيجارات المحتملة المعي 

  .تيلات االيجار الهامة للمؤجر  وصف عام لي 

 :  ويجب عىل المؤجر اإلفصاح عما يىلي بالنسبة لعقد اإليجار التشغيىلي

 ات  الحد اخأدئز من دفعات اإليجار المستقللية بموجب ة من الفي  عقود إيجار غي  تابلة لإللغاء لك  في 
 التالية: 

  .ة ال تزيد عن سنة  في 
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ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
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ز
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ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
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فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  .ة تزيد عن سنة وال تتعدى يمس سنوات  في 

  .ة تزيد عن يمس سنوات  في 

  . ي الدي
ز
ف بها ف  إجماىلي بدالت االيجار المحتملة المعي 

  .تيلات االيجار الهامة للمؤجر  وصف عام لي 

ي ظ  ج
ز
كات ف ي عقود االيجار نتيجة تأثي  وتحتاج الرسر

ز
ي ف
ائحة كورونا إىل إعادة احتساب سعر الفائدة الضمتز

وط  الجائحة عىل أسعار الفائدة وعىل مخاطرة االئتمان المتعلقة بها  كذلك تد يكون هناك تعديالت عىل رسر
ي طريقة المحاسلة عن هذه ال

ز
ز المؤجر والمستأجر االمر الذي يتطلب إعادة النمر ف   تعديالتالعقود بي 

 "عقود االيجار" لتلك اإلجراءات واالفصا  عنها.  17ويستجيب معيار المحاسلة الدوىلي رتم 

ي الدولي رقم المعيار اـ 6  "االيراد" 18لمحاسبر

ي المنافع االتتصادية يالل         
ز
ُيعرف الدي  ضمن إطار إعداد وعرض البيانات المالية عىل انم الزيادات ف

امات ينجم عنها زيادات  ز ي االلي 
ز
ي اخأصول أو تخفيض ف

ز
ة المحاسبية عىل شك  تدفقات دايلية أو تعزيزات ف الفي 

ي حقوق الملكية  عدا الزيادات المتعلقة بمساهمات المشارك
ز
ي حقوق الملكية  ويضم الدي  كال من االيراد ف

ز
ز ف ي 

وع ولم مسميات مختلفة مث  المبيعات  والمكاسب  وااليراد هو دي  ينشأ ضمن السياق العادي للنشاط للمرسر
والرسوم والفائدة واربا  االسهم  وي  هدف هذا المعيار اىل وصف المعالجة المحاسبية لإليراد الناشر  عن انواع 

اف باإليراد محددة من العمل ي المحاسلة عن االيراد هو تحديد توتيت االعي 
ز
يات واالحداث  واالمر اخأساشي ف

ي المحاسلة عن اإليراد الناشر  عن 
ز
اف باإليراد  ويطبق هذا المعيار ف وهذا المعيار يحدد معايي  التحقق واالعي 
وع.   عمليات بيع اللضائع وتقديم الخدمات واستخدام اآليرين خأصول المرسر

ة والناشئة ضمن االنشطة  عرف االيراد ويُ  بانم التدفقات الدايلة االجمالية من المنافع االتتصادية يالل الفي 
ي حقوق الملكية عدا تلك الزيادات المتعلقة بمساهمات اصحاب 

ز
وع  عندما ينجم عنها زيادات ف العادية للمرسر

ستلم أو القاب  لالستالم  والقيمة العادلة هي حقوق الملكية  ويجب تياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقاب  الم
ي تاري    خ 

ز
ي السوق ف

ز
ز ف ز المشاركي  ي معاملة منممة بي 

ز
ام ف ز السعر الذي ُيسلم لبيع اخأص  أو الذي ُيدفع لنق  االلي 

 القياس. 

 االفصاح

 : وع أن يفصح عما يىلي  يجب عىل المشر

  ي ذلك
ز
اف باإليراد بما ف ية الطرق المتلعة لتحديد مرحلة االنجاز للعملالسياسات المحاسبية المتلعة لالعي 

ي تتضمن تقديم يدمات. 
 الت 

  : ي
ي ذلك اإليراد الناشر  عن االئ 

ز
ة بما ف ف بم يالل الفي   مللغ ك  صنف رئيسي من اإليراد المعي 

  .بيع اللضائع 

  .تقديم الخدمات 

  .الفائدة 

  .اإلتاوات 

  .أربا  اخأسهم 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  ي ك  صنف هام من اإليرادات. مللغ اإليراد الناشر  عن تلادالت اللضائع و
ز
 الخدمات والمتضمن ف

ا بجائحة           ي مناطق تأثرت كثي 
ز
كة تبيع منتجاتها او تقدم يدماتها ف كات إذا كانت الرسر تد تتأثر إيرادات الرسر

ي ظ  غياب معلومات كافية عن هذه 
ز
ي هذه الحالة يجب مراجعة احتماالت تحصي  االيراد  وف

ز
كورونا  وف
جاع   االحتماالت تد  اف باإليرادات إال عند استالم المقاب  ويكون غي  تاب  لالسي 

كة االعي  ال تستطيع الرسر
ي الدوىلي رتم   "االيراد" معالجة مث  هذه الحاالت واالفصا  عنها.  18ويراغي المعيار المحاست 

ي الدولي رقم ـ 7 " 19المعيار المحاسبر  "منافع الموظفير 

ز واالفصا  عنها  ويتطلب هذا المعيار من المنشاة          يهدف هذا المعيار اىل تحديد محاسلة منافع الموظفي 
 : اف بما يىلي

 االعي 

   .ي ستدفع مستقلال
ز الت  ز عندما يقدم الموظف الخدمة مقاب  منافع الموظفي  ام معي  ز

 الي 

  ستهلك المنشاة المنافع االتتصادية النا
َ
ز عندما ت ي يقدمها الموظف مقاب  مرصوف معي 

جمة عن الخدمة الت 
 . ز  منافع الموظفي 

ي يقدمها الموظفون 
ي تقدمها المنشاة مقاب  الخدمة الت 

 هي جميع اشكال التعويض النقدي الت 
ز ومنافع الموظفي 

 :  أو مقاب  نهاية الخدمة  وتشم  تكلفة الخدمة ما يىلي

 ي القيمة الحالية ال
ز
ي تكلفة الخدمة الحالية وهي الزيادة ف

ز
ام المنافع المحددة الناجمة عن يدمة الموظف ف ز لي 

ة الحالية.   الفي 

  ات ي الفي 
ز
ام المنافع المحددة لخدمة الموظف ف ز ي القيمة الحالية اللي 

ز
تكلفة الخدمة السابقة وهي التغي  ف

 السابقة. 

  .أي رب    أو يسارة من التسوية 

ة االجل  منافع الموظفير  قصبر

ف المنشاة بالمللغ غي  المخصوم لمنافع        
ة محاسبية  تعي  عندما يقدم الموظف يدمة ما للمنشاة يالل في 

 : ز ز التاليتي  ي يتوتع دفعها مقاب  تلك الخدمة بإحدى الطريقتي 
ة اخأج  الت  ز تصي   الموظفي 

  وإذا تجاوز  
ً
ام )مرصوف مستحق( بعد اتتطاع أي مللغ مدفوع مسلقا ز قا المللغ المدفوع مسلعىل انم الي 

ف المنشاة بتلك الزيادة كأص  )مرصوف مدفوع مسلقا(.   المللغ غي  المخصوم للمنافع تعي 

  . ي تكلفة اخأص
ز
ز المنافع ف  عىل انم مرصوف إذا لم يتطلب أو يسم  معيار دوىلي أير بتضمي 

ة االجل  االجازات المدفوعة قصبر

 ف المنشاة بالتكلفة المتوتعة لمنافع الموظ : تعي  ي
ة اخأج  عىل شك  إجازات مدفوعة وفقا لالئ  ز تصي   في 

  اكمة عندما يقدم الموظف يدمة تزيد من استحقاتم لإلجازات المستقللية ي حال اإلجازات المدفوعة المي 
ز
ف

 المدفوعة. 

  .اكمة عند ايذ هذه اإلجازات ي حال اإلجازات المدفوعة غي  المي 
ز
 ف
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ي يتوتع أن تدفعم المنشاة نتيجتقيس المنشاة التكلفة المتوتعة لإلجازات ا
ز
اكمة كمللغ إضاف ة لمدفوعة المي 

ة إعداد التقارير.  ي نهاية في 
ز
ي تراكمت ف

 اإلجازات غي  المستهلكة الت 

 خطط مشاركة االرباح

  :ي الحاالت التالية
ز
ف المنشاة بالتكلفة المتوتعة لمشاركة اخأربا  ودفعات المكافآت ف  تعي 

  تب عىل المنشاة اما حاليا أو استدالليا بتسديد تلك الدفعات نتيجة أحداث سابقة. عندما يي  ز  الي 

  .ام ز  عندما يكون من الممكن إجراء تقدير موثوق لاللي 

  ي العم  لدى
ز
بموجب بعض يطط مشاركة اخأربا  يستلم الموظف حصة من اخأربا  فقط إذا استمر ف

اما استدالليا ح ز يث يقدم الموظف يدمة تزيد من المللغ المنشاة لمدة محددة  وينشأ عن تلك الخطط الي 
امات  ز ة المحددة  ويعكس تياس تلك االلي  ي العم  حت  نهاية الفي 

ز
ي حال استمر ف

ز
الذي سيدفع لم ف

ز العم  دون استالم دفعات مشاركة اخأربا .   االستداللية إمكانية ترك بعض الموظفي 

 ام بموجب يطط مشاركة اخأربا  ويطط المكافآت من ي ز دمة الموظف وليس من معاملة معينة ينتج االلي 
 مع مالكي المنشاة. 

 منافع ما بعد التوظيف

  ي
ز
ف المنشاة بالمساهمات مستحقة الدفع ف ة معينة  تعي  عندما يقدم الموظف يدماتم لمنشاة يالل في 

 :  يطة المساهمات المحددة مقاب  تلك الخدمة وفقا للتاىلي

 دفوعة مقدما  وإذا تجاوزت المساهمة المدفوعة كإلزام )مرصوف مستحق( بعد اتتطاع أي مساهمة م
ف المنشاة بتلك الزيادة كأص   ة إعداد التقارير تعي  مسلقا المساهمة المستحقة مقاب  الخدمة تل  نهاية في 

 )مرصوف مدفوع مسلقا(. 

  . ي تكلفة اخأص
ز
 كمرصوف  ما لم يتطلب معيار دوىلي آير إلعداد التقارير المالية دمج المساهمات ف

   ي يطة المساهمات المحددة بشك  كام  تل
ز
شهر بعد  12عندما ال ُيتوتع أن يتم تسوية المساهمات ف

ي يقدم فيها الموظفون الخدمات ذات العالتة  فانم يتم يصمها 
ة إعداد التقارير السنوية الت  نهاية في 

 باستخدام معدل الخصم. 

 ام )أص ( المنافع المحددة بانتم ز ي الي 
ز
ي تحدد المنشاة صاف

ز
ف بها ف ي بحيث ال تختلف الملالغ المعي 

ز
 ام كاف

ة إعداد التقارير.  ي نهاية في 
ز
ي يتم تحديدها ف

 البيانات المالية بشك  كبي  عن الملالغ الت 

  .ف بم كمرصوف لخطط المساهمات المحددة  تفص  المنشاة عن المللغ المعي 

ز نتيجة انهيار ا كات إلنهاء يدمات بعض العاملي  ي ظ وتد تضطر بعض الرسر
ز
 خأسواق وانخفاض أسعار الفائدة ف

اف  ام ومراعاة توتيت االعي  ز اضات تقدير االلي  ي افي 
ز
ي جائحة كورونا  وهذا االمر الذي يتطلب إعادة النمر ف

تفسر
قدم 
ُ
ز لم ت كات منافع جديدة للموظفي  ز  كذلك تد تقدم بعض الرسر ام ومرصوف مقاب  انهاء يدمات العاملي  ز

بالي 
تب علي اف من تل  مما يي  ي كيفية المحاسلة عنها واالعي 

ز
ام ومرصوف عىل المنشأة ويجب النمر ف ز م الي 

ي الدوىلي رتم  امات والمرصوف  ويعالج المعيار المحاست 
ز " هذه الحاالت ويوض  طرق  19بااللي  ز "منافع الموظفي 

 اإلفصا  عنها. 
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56 
ي        ي اإلفصاح عن آثار                                  الحيالي و الجعبر

 
كات االعممدي كفاية المعايبر الدولية إلعداد التقارير المالية ف  الجائحة كورونا عىل شر
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 "انخفاض قيمة األصول" 36ولي رقم ـ معيار المحاسبة الد8
وع لضمان تسجي  أصولم بما ال يزيد عن مللغها          ي يطلقها المرسر

يهدف هذا المعيار اىلي بيان اإلجراءات الت 
داد إذا كان مللغم المرح  يزيد عن المللغ  داد  ويكون اخأص  مرحال بما يزيد عن مللغم القاب  لالسي  القاب  لالسي 

داده من يالل استعمال أو بيع اخأ  ص   وإذا كان الحال كذلك يوصف اخأص  بأنم انخفضت الذي سيتم اسي 
اف بخسارة االنخفاض.  وع باالعي   تيمتم  ويتطلب المعيار أن يقوم المرسر

داد خأص  أت  من مللغم المرح  يجب تخفيض المللغ المرح  إىل مقدار مللغم و إذا كان المللغ القاب  لالسي 
ي 
ز
داد  ويعتي  ذلك التخفيض يسارة ف

اف بخسارة االنخفاض عىل القاب  لالسي  انخفاض القيمة  ويجب االعي 
ي الحال  إال إذا رح  اخأص  بمقدار مللغ أعيد تقييمم بموجب معيار محاسلة دوىلي 

ز
ي بيان الدي  ف

ز
أنها مرصوف ف

ي إعادة التقييم بموجب 
ز
ي انخفاض تيمة أص  أعيد تقييمم عىل أنها انخفاض ف

ز
آير  ويجب معاملة أية يسارة ف

ي تيمة أص  اعىلي من المللغ معيار الم
ز
حاسلة الدوىلي اخأير  وعندما يكون المللغ المقدر لخسارة انخفاض ف

ام إذا تطلب ذلك معيار محاسلة دوىلي أير  وبعد 
ز اف بالي  وع االعي  المرح  لذلك اخأص   فانم يجب عىل المرسر

ات ا ي الفي 
ز
اف بخسارة انخفاض القيمة يجب تعدي  مللغ استهالك اخأص  ف يص المللغ لمستقللية لتخصاالعي 

 . ي
 المرح  المعدل لألص  ناتصا تيمتم المتلقية عىل أساس منتمم عىل مدى عمره النافع المتلف 

ي تيمة أصولها للتأكد من 
ز
كات تقييم ما إذا كان هناك انخفاض ف ي جائحة كورونا يجب عىل الرسر

ي ظ  تفسر
ز
وف

داد  ات ادراج اخأصول بما ال يزيد عن تيمتها القابلة لالسي  كة مؤرسر   ويتم اجراء ايتلارات القيمة إذا كان لدي الرسر
ي جائحة كورونا ادي اىلي انخفاض الطلب عىل 

ي تاري    خ اعداد التقرير  كما ان تفسر
ز
عىل انخفاض القيمة ف

المنتجات وارتفاع معدل التكاليف وانخفاض معدل التدفق النقدي وتوتف بعض اخأنشطة االمر الذي تد يدفع 
كات اىلي تص

ي الرسر
ز
فية بعض أصولها  واالفصا  عن انخفاض تيمة اخأصول يساعد مستخدمي البيانات المالية ف

 . كات وعىلي وضعها الماىلي
 معرفة االثار السلبية للجائحة عىل الرسر
ي الدوىلي رتم  ي االعتلار عند النمر  36ويضع المعيار المحاست 

ز
ات يجب ايذها ف "انخفاض تيمة اخأصول" مؤرسر

ة او فيما إذا كان هناك ا ات يالل الفي  كات نتيجة لجائحة كورونا منها حدوث تغي  ي تيمة أصول الرسر
ز
نخفاض ف

كة  ي تعم  فيها الرسر
ي البيئة التقنية او السوتية او االتتصادية او النمامية الت 

ز
ي المستقل  القريب ف

ز
متوتع حدوثها ف

ي ال
ز
ات  او وجود زيادة ف كة نتيجة لهذه التغي  ي عىل الرسر ي أصول اووجود تأثي  سلت 

ز
ية لصاف كة عن قيمة الدفي  لرسر

ي مث  هذه الحاالت. 
ز
 تيمتها السوتية  كما يوض  المعيار االفصاحات المطلوبة ف

ي الدولي ـ 9 امات واألصول المحتملة"المخصصا" 37رقم  المعيار المحاسبر  تحم ، االلب  

امات          ز اف المناسلة عىل المخصصات وااللي  اف وأسس االعي  وي  هدف هذا المعيار إىل تطبيق مقاييس االعي 
ز من فهم طبيعتها وتوتيتها  ز المستخدمي  واخأصول المحتملة  وانم يتم اإلفصا  عن معلومات كافية لتمكي 

 ومللغها. 

ي 
 
ي هذا المعيار وفق المعان

 
 المحددة لها: وتستخدم المصطلحات التالية ف

  :ام ذو توتيت ومللغ غي  مؤكدين.  المخصص ز
 هو الي 

  :ام وتع أن ينجم عن تسديدها تدفق صادر من  االلب  
َ
وع ناشر  من أحداث سابقة ُيت ام حاىلي للمرسر

ز هو الي 
وع لموارد تجسد منافع اتتصادية.   المرسر

  :ينجم عنم  الحدث الُملزم 
ً
جا
َ
نت
َ
 أو ُمست

ً
 تانونيا

ً
اما ز وع هو حدث يخلق الي  ي للمرسر

عدم وجود بدي  حقيف 
ام.  ز  لتسديد ذلك االلي 



   
   

                                                المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – آذار   – 15                                                               (  -  58 39) ص:  ثالثالبحث ال –الثالث العدد  – الثامنالمجلد 

 

57 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  : ي
 
ام القانون ام مأيوذ من:  االلب   ز  هو الي 

  .)عقد )من يالل أحكامم الرصيحة أو الضمنية 

  .ي    ع  ترسر

  .انطلاق آير للقانون 

  : ي ام االستنتاجر وع حيث انم:  االلب   ام مأيوذ من أعمال المرسر ز  هو الي 

  وع خأطراف أيرى انم    سيقل  من يالل نمط ثابت من الممارسة السابقة أو السياسة المعلنة أشار المرسر
 مسؤوليات معينة بشك  كاف. 

  .من جانب اخأطراف اخأيرى انم سيقوم بأداء هذه المسؤوليات 
ً
وع توتعا صحيحا  نتيجة لذلك اوجد المرسر

  :ام المحتم  هو ز  االلي 

 ام محتم  يمكن أن ينجم من أحداث سابقة وسيتم تأكيد وجوده فق ز ط بوتوع أو عدم وتوع حدث الي 
وع.   مستقلىلي واحد غي  مؤكد أو أكير ليس ضمن السيطرة الكاملة للمرسر

  :ف به بسبب ام حالي ينشا من أحداث سابقة إال انه غبر معب 
 الب  
  .ام ز  ليس من المحتم  أن ُيطلب تدفق نقدي صادر للموارد الُمَجسدة للمنافع االتتصادية لتسديد االلي 
 ام بموثوتية كافية.  ال يمكن تياس مللغ ز  االلي 

  :هو أص  محتم  يمكن أن ينشا من أحداث سابقة  وسيتأكد وجوده فقط بوتوع أو عدم  األصل المحتمل
وع.   وتوع حدث مستقلىلي واحد غي  مؤكد أو أكير ليس ضمن السيطرة الكاملة للمرسر

  :ي ال يمكن تج العقد المثقل باألعباء
اماتهو العقد الذي تزيد منم التكاليف الت  ز بموجب  نبها لتلبية االلي 
وتع استالمها بموجلم. 

َ
ي ُيت
 العقد عن المنافع االتتصادية الت 

( نتيجة لحدث سابق   ي ي أو استنتاج 
ام حاىلي )تانوئز

ز وع الي  اف بالمخصص عندما يكون عىل المرسر ويجب االعي 
ام  كذلك يمكومن المحتم  انم َسُيطلب تدفق صادر للموارد الُمَجسدة للمنافع االتتصادية لتس ز ن عم  ديد االلي 

اف بمخصص  كما يجب ايذ  وط يجب عدم االعي  ام  وإذا لم يتم تلبية تلك الرسر ز تقدير موثوق بم لمللغ االلي 
ي االعتلار  من اج  التوص  إىل 

ز
ي تحيط حتما بالعديد من اخأحداث والمروف ف

المخاطر وحاالت عدم التأكد الت 
ي حاالت نادر 

ز
 هذه الحاالت يعتي  أن أفض  تقدير للمخصص  وف

ز
ام حاىلي  وف

ز ة ال يكون من الواض  وجود الي 
ام حاىلي 

ز ي االعتلار كافة اخأدلة المتوفرة إذا كان وجود الي 
ز
ام حاىلي  ومع اخأيذ ف

ز ي نشوء الي 
ز
حدثا سابقا سيتسبب ف

ة إعداد التقارير.  ي نهاية في 
ز
 أكير احتمال من عدمم ف

ي نهاية ك  في  
ز
ة إعداد للتقارير وتعديلها إلظهار أفض  تقدير حاىلي  وإذا لم يعد من ويجب مراجعة المخصصات ف

ام فانم يجب عكس  ز المحتم  انم َسُيطلب تدفق نقدي صادر للموارد الُمَجسدة للمنافع االتتصادية لتسديد االلي 
 المخصص. 

ي تاري    خ القوائم المالي
ز
ام ما تم ف ز ي ظ  جائحة كورونا تد ال يكون من الواض  وجود الي 

ز
ي ة مث  غرامات التأيوف

ز
ي  ف
ام محتم  واجب اإلفصا   ز تنفيذ بعض االعمال نتيجة للجائحة ويتطلب االمر اجراء مخصص لم  او وجود الي 

ي الدوىلي رتم  امات واخأصول المحتملة" اإلجراءات الواجب  37عنم  ويراغي المعيار المحاست  ز "المخصصات  االلي 
ي مث  هذه الحاالت واالفصاحات 

ز
 الالزمة عنها. اتلاعها ف
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كات االعممدي كفاية المعايبر الدولية إلعداد التقارير المالية ف  الجائحة كورونا عىل شر
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :النتائج

 :  توصلت الدراسة الي ما يىلي

  ي احدثتها جائحة كورونا وتوض  طرق
ات الت  ان المعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية تستجيب للمتغي 

 اإلفصا  عنها. 

   لم تصدر أي جهة من جهات اصدار المعايي  الدولية اية إعفاءات او تعديالت عىل المعايي  بسبب جائحة
 كورونا. 

  ي احدثتها جائحة كورونا وتوض  االفصاحات
ات الت  ان المعايي  المحاسبية الدولية تتضمن معالجات للمتغي 

 الالزمة لها. 

  .كات االعمال ي التقارير المالية لرسر
ز
 ان انتشار جائحة كورونا ال تؤثر عىلي جودة المعلومات المحاسبية ف

 ي مستوي اإلفصا  للحصول عىل بي
ز
ة انات مالية تتمتع بالخصائص النوعية للبيانات الماليال يوجد تصور ف

ي ظ  جائحة كورونا. 
ز
 المفيدة ف

 
 :المراجع

الجلىلي  وليد سمي  علد العميم "أثر انتشار جائحة كورونا عىل اعداد القوائم المالية ومراجعتها"  معهد العبور 
 . 2020العاىلي لإلدارة والحاسلات ونمم المعلومات  العدد اخأول  مرص 

ي وباء كورونا عىل االعمال المحاسبية"  موسوعة 
ي  محمد تيس عادل  االكاديمية الليبية "آثار نفسر القني 

   طرابلس  ليبيا. 2020االتتصاد والتموي  اإلسالمي  عدد مارس 
 المعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية. 

وس ك ز  "آثار انتشار في  ز القانونيي    عىل اعداد القوائم المالية 19ورونا   كوفيد الهيئة السعودية للمحاسبي 
 . 2020ومراجعتها  الرياض ابري  

ي ظ  
ز
  "إرشادات لمراجغي الحسابات حول اعتلارات المراجعة الرئيسية ف

ز ز القانوني  الهيئة السعودية للمحاسبي 
وس كورونا  الرياض   . 2020ازمة في 

ي الدوىلي رتم الوتار  سيف علد الرازق محمد "االثار المتوتعة عىل  القوائم المالية وفق متطللات المعيار المحاست 
ي ظ  ازمة كورونا"  مجلة بحوث اإلدارة واالتتصاد  مجلد رتم 10)

ز
   العراق. 2020ياص  2  العدد رتم 2( ف

ز جودة المعلومات  حسن  دينا كمال علد السالم عىل "أثر تطبيق معايي  المحاسلة المرصية المضافة عىلي تحسي 
ي ضوء جائحة كورونا"  مجلة اللحوث المالية والتجارية  جامعة بور سعيد  المجلد المحاس

ز
  4  العدد 21بية ف

 . 2020مرص  
ات جائحة كورونا"  ورتة عم   علد هللا  عىل مال هللا واير "موتف المنممات المهنية المحاسبية من تأثي 

ونية   االثار المحتملة لجائحة كو  رونا عىل الموازنة العامة للدولة وعىل مهنة المحاسلة مقدمة اىلي الورشة االلكي 
ي تنممها كلية اإلدارة واالتتصاد جامعة الموص   العراق نيسان 

 . 2020والتدتيق   الت 
 

 


